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1. Pojęcie ekonomicznej analizy prawa  

Związki prawa i ekonomii od dawna są przedmiotem rozważań naukowych. Jednak 

stosunkowo niedawno, dopiero w drugiej połowie XX w., dyskusja ta przeobraziła się w ruch 

naukowy, który w literaturze światowej pojawia się pod nazwą Law & Economics1, a w li-

teraturze polskiej najczęściej jako ekonomiczna analiza prawa. W największym skrócie 

ekonomiczna analiza prawa zajmuje się badaniem prawa za pomocą narzędzi ekonomicznych. 

Podstawą ekonomicznej analizy prawa jest szereg koncepcji2 – do najważniejszych z nich 

należą teoria racjonalnego wyboru (rational choice theory), koszty transakcyjne (trans-action 

costs) i twierdzenie Coase’a (Coase theory)3. 

W niniejszym opracowaniu istotne znaczenie mają kwestie dotyczące efektywności 

skuteczności regulacji prawnych dotyczących energii elektrycznej oraz koszty transakcyjne e 

elektroenergetyce.  

Na wstępie konieczne jest określenie ekonomicznych aspektów interwencjonizmu 

państwa i wpływu regulacji prawnych na transformację rynku energii elektrycznej. Pojęcie 

państwa nie zawsze jest używane w sposób jednoznaczny. Najczęściej  pojmowane jest dosyć 

szeroko i oznacza złożoną, zróżnicowaną wewnętrznie, wieloszczeblową strukturę 

administracyjną społeczeństwa zamieszkującego określone terytorium, dysponującego władzą 

ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Na co dzień posługujemy się zwykle bardziej 

potocznym określeniem państwa, mając na myśli centralne i lokalne instytucje i urzędy 

publiczne, których działalność związana jest z funkcjonowaniem danego systemu społeczno – 

 
1 Status naukowy Law & Economics jest przedmiotem kontrowersji nawet wśród jego przedstawicieli. W celu 

uniknięcia takich zaszeregowań Posner (R.A. Posner, The Law and Economics Movement, American Economic 

Review 1987, vol. 77, No. 2, s. 1–13) określa Law & Economics jako ruch, a Rowley (Ch. Rowley, An Intellectual 

History of Law and Economics: 1739–2003, [w:] E. Parisi, Ch. Rowley (red.), The Origins of Law and Economics. 

Essays by the Founding Fathers, Cheltenham–Northampton 2005) zawęża to pojęcie do programu badawczego, 

który stał się poddziedziną ekonomii, lecz raczej nie ma takiego statusu w prawie. Podobnie uważa Coase (R. 

Coase, Law and Economics at Chicago, Journal of Law and Economics 1993, vol. 1, s. 239–254), który 

ekonomiczną analizę prawa uznaje za odrębną dziedzinę lub poddziedzinę, jednak nie podaje, której z nauk. Nie 

wdając się szczegółowo w spór dotyczący statusu naukowego Law & Economics, Autorka będzie określać 

ekonomiczną analizę prawa jako ruch naukowy o charakterze interdyscyplinarnym. 
2 J. Pomaskov, Ekonomiczna analiza prawa – alternatywa dla głównego nurtu ekonomii, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 858, Współczesne Problemy Ekonomiczne 2015, Nr 11, s. 209–216; Sz. 

Chrupczalski, Ekonomiczna analiza prawa własności w ujęciu szkoły austriackiej, Kraków 2008; N. Mercuro, S.G. 

Medema, Economics and the Law: From Posner to Post-Modernism and Beyond, Princeton 2006; R. Bartkowiak, 

Współczesne teorie ekonomiczne, Roczniki Nauk Rolniczych 2010, Seria G, t. 97, Nr 2, s. 16–29; R. Tokarczyk, 

Jednostronność ekonomicznej analizy prawa, RPEiS 2007, Nr 4, s. 175–184; P. Buława, K. Szmit, Ekonomiczna 

analiza prawa, Warszawa 2012; M. Oppenheimer, N. Mercuro (red.), Law and Economics: Alternative Economic 

Approaches to Legal and regulatory Issues, New York 2005. 
3 Szerzej w Encyklopedii ekonomicznej analizy prawa: B. Bouckaert, G. De Geest (red.), Encyclopedia of Law 

and Economics. 
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gospodarczego. Równocześnie w ekonomii termin ,,państwo” używany jest najczęściej 

wymienne z terminem ,,rząd” , podobnie jak termin ,,dochody/wydatki państwa” z terminem 

,,dochody/wydatki rządu”, choć rzadko jest to wyraźnie deklarowane. Zwykle mamy na myśli 

coś więcej niż rząd, jako że rząd rozumiemy z reguły tylko rząd centralny, czyli główny organ 

centralnej władzy wykonawczej państwa.4 Jeśli chodzi o funkcje państwa, to można wyróżnić́ 

min. funkcje ekonomiczne, społeczne i polityczne. Ważniejsze argumenty za ekonomiczną rolą 

państwa wiążą̨ się̨ zwykle z takimi czynnikami jak:  

a) konieczność zabezpieczenia systemu gospodarczego od strony instytucjonalno – prawnej, w 

gospodarce rynkowej chodzi przede wszystkim o tworzenie przez państwo pewnych norm 

prawnych i instytucji chroniących prawa własności, regulujących funkcjonowanie systemu 

prywatnej przedsiębiorczości oraz obsługujących rynek;  

b) niedoskonałości rynku i konkurencji w praktyce związane z monopolizacją gospodarki i 

innymi czynnikami prowadzącymi do nieprawidłowej alokacji zasobów gospodarczych oraz 

obniżania poziomu dobrobytu społeczeństwa;  

c) występowanie negatywnych efektów zewnętrznych w zakresie produkcji i konsumpcji. 

Państwo może nakłonić́ podmioty gospodarcze do pokrywania całości lub części kosztów 

związanych z ograniczeniem negatywnych skutków ubocznych ich działalności w sferze 

produkcji lub konsumpcji. W ostateczności można nakazać ograniczenie tej działalności lub 

wprowadzić jej całkowity zakaz;  

d) istnienie dóbr publicznych. Ze względu na trudności z egzekwowaniem opłat za korzystanie 

z tego typu dóbr oraz związane z tym wysokie koszty są̨ one mało opłacalne dla sektora 

prywatnego i bez odpowiedniego zaangażowania się̨ państwa mogłoby całkowicie zaniknąć;  

e) istnienie dóbr szczególnie niekorzystnych lub korzystnych społecznie których konsumpcja 

ze względów społecznych jest szczególnie niepożądana lub szczególnie pożądana; 

f) występowanie takich zjawisk, jak duże wahania aktywności gospodarczej, bezrobocie, 

niepełne wykorzystanie mocy wytwórczych oraz inflacja, które prowadzą do destabilizacji 

gospodarki, niepewności i marnotrawstwa zasobów gospodarczych;  

 
4 P. Dembiński, Gospodarka rynkowa dla każdego, Editions Spotkania, Warszawa 1992, s. 34 
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g) istnienie pozbawionych opieki ludzi starych , niedołężnych, upośledzonych i chorych, którzy 

nie są̨ w stanie sami sobie poradzić;  

h) powstawanie zbyt dużych  nie akceptowanych społecznie różnic dochodowych i 

majątkowych, które osłabiają̨ motywację ludzi o niskich dochodach oraz sprzyjają̨ rożnego typu 

konfliktom i protestom. …”5  

Energia elektryczna jest niezbędna we wszystkich procesach gospodarczych i konsumpcji. 

Pytanie czy w obecnym czasie można ją jeszcze kwalifikować, jako „dobro publiczne” skoro 

może być wytwarzana przez indywidualnych odbiorców i może być magazynowana.6 

Niewątpliwe bezpieczeństwo energetyczne ma charakter dobra publicznego. To oznacza, że 

konieczne jest wprowadzenie takich mechanizmów, które spowodują, że odbiorcy będą mieli 

dostęp do energii elektrycznej, a  doświadczenia m.in. krajów europejskich (Wielka Brytania, 

Niemcy, Norwegia), które radykalnie reformują sektory energetyczne, dowodzą, że 

najskuteczniejszym sposobem wymuszającym poprawę efektywności elektroenergetyki jest 

kreowanie mechanizmu konkurencji. Na rynku konkurencyjnym każdy z podmiotów 

funkcjonuje w otoczeniu podobnych warunków zewnętrznych. Zawierane na nim transakcje 

poddane są regulacjom prawnym lub zwyczajowym, a informacja na temat oferowanych dóbr 

jest powszechnie dostępna. Rynek można uznać́ za konkurencyjny, jeśli spełnione są 

następujące warunki:  

•  brak jest podmiotów dominujących zarówno po stronie podaży, jak i popytu;  

•  wolna gra podmiotów jest kryterium wyznaczania ceny transakcyjnej;  

•  odbiorca ma pełną swobodę w zakresie wyboru sprzedawcy;  

•  zmiana sprzedawcy przez odbiorcę nie jest związana z ponoszeniem kosztów;  

•  każdy podmiot rynku funkcjonuje w otoczeniu tych samych warunków zewnętrznych;  

•  zawierane na rynku transakcje poddawane są regulacjom prawnym lub zwyczajowym;  

•  istnieje powszechny dostęp do informacji odnośnie do cen oferowanych dóbr. 7 

 
5 B.Kurczewska Interewncjonizm państwa i jego rola w gospodarce www.mikroekonomia.net › system › 

publication_files › original › 0.pdf (26.12.2019) , s. 8,9  

 
6 Szerzej na temat pojęcia dobra publicznego: A.Kargol-Wasiluk Teoria dóbr publicznych a paradygmat 

ekonomii sektora publicznego Zarządzanie Publiczne nr 3(5)/2008  
7 F. Bylok, R. Kucęba, A. Pabian, M. Zawada, Konkurencja na rynku energii elektrycznej, Zeszyty Naukowe 

Wyższej Szkoły Humanitas 2013, Nr 2, s. 290–298. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwi-_6uv8drmAhWFjosKHY-qBBM4ChAWMAF6BAgCEAI&url=http%3A%2F%2Fmikroekonomia.net%2Fsystem%2Fpublication_files%2F1273%2Foriginal%2F0.pdf%3F1315306284&usg=AOvVaw1R71Wxknl5P-3fSAaPkYIo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwi-_6uv8drmAhWFjosKHY-qBBM4ChAWMAF6BAgCEAI&url=http%3A%2F%2Fmikroekonomia.net%2Fsystem%2Fpublication_files%2F1273%2Foriginal%2F0.pdf%3F1315306284&usg=AOvVaw1R71Wxknl5P-3fSAaPkYIo
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Tam zaś, gdzie jego wdrożenie jest obiektywnie niemożliwe, właściwy sposób reformowania 

stanowi zastępowanie konkurencji przez działalność regulacyjną w tym przypadku jest to 

państwo.  W krajach UE została praktycznie zweryfikowana teza, iż działalność ekonomiczna 

związana wyłącznie z energią jako towarem może być, przy spełnieniu określonych warunków, 

realizowana na zasadach rynku konkurencyjnego. Naturalny monopol przedsiębiorstw 

sieciowych nie powinien być wykorzystywany do przenoszenia na odbiorców skutków 

nieefektywności wytwarzania energii elektrycznej, którego koszt ma największy udział w cenie 

dla odbiorcy końcowego.8 W związku z tym na rynku elektroenergetycznym w aspekcie 

interwencjonizmu państwa  istnieje problem z jasnym określeniem, co stanowi pomoc 

publiczną. Rodzaje i formy pomocy, których nie ma obowiązku zgłaszania do Komisji 

Europejskiej, określa jej rozporządzenie nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku. Obowiązek 

zgłaszania pomocy publicznej związany jest z zachowaniem konkurencyjności rynku i 

ograniczeniem praktyk, w wyniku których państwo stawałoby się monopolistą. Wątpliwość 

budzą adresaci funduszy z pomocy publicznej. Równoległe dofinansowywanie producentów 

OZE i węgla kamiennego stawia pod znakiem zapytania ideę zielonej transformacji i powoduje 

znoszenie się efektów pomocy. 9 

 

 
8 W.Włodarczyk Rynkowa reforma sektora elektroenergetycznego www.ure.gov.pl ( 29.12.2019) 
9 Szerzej: M.Stoczkiewicz, A Śniegocki (red.) , Subsydia: Motor czy hamulec polskiej transformacji 

energetycznej. Analiza pomocy publicznej dla elektroenergtyki w Polsce Client Earth 2019  

http://www.ure.gov.pl/
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Rysunek nr 1 – M. Stoczkiewicz, A Śniegocki (red.) , Subsydia: Motor czy hamulec polskiej 

transformacji energetycznej. Analiza pomocy publicznej dla elektroenergtyki w Polsce Client 

Earth 2019  

 

Dotychczasowe wsparcie dla sektora elektroenergetycznego opierało się na finansowaniu 

wydatków inwestycyjnych w sektorze energii konwencjonalnej poprzez zastosowanie 

dedykowanych instrumentów (KDT, mechanizm derogacyjny w ramach EU ETS, rynek mocy). 

Postawienie na rozwiązania ułatwiające odtwarzanie istniejących aktywów w energetyce 

doprowadziło na przestrzeni lat do nawarstwienia problemów w sektorze energetycznym. 

Wynikało to zarówno ze zmian prawa w UE (realizacja celów klimatycznych), jak i rozwoju 

technologicznego. Tym samym, pomimo wsparcia udzielanego dużym krajowym spółkom 

energetycznym, nie udało się zbudować ich trwałej pozycji konkurencyjnej. Wynika to z 

długoterminowej utraty wartości aktywów węglowych, których modernizację i rozbudowę 

przez lata wspierano. Dodatkowym problemem dla polskiej energetyki jest jej rosnące 

powiązanie z górnictwem. Zaangażowanie zasobów spółek energetycznych w sektor 

wydobywczy zmagający się z trwałymi problemami z konkurencyjnością ogranicza ich 

możliwości dywersyfikacji technologicznej. Systematyczne finansowanie odtwarzania 

istniejącego kształtu polskiej energetyki szło w parze z brakiem systemowego podejścia 

względem wsparcia dla nowych technologii. Brak jest realnej dywersyfikacji technologii w 

Krajowym Planie Inwestycyjnym, a także nieefektywne i podważające zaufanie inwestorów 

zarządzania OZE. Aukcje dla odnawialnych źródeł energii zostały wprowadzone z 

opóźnieniem, a dodatkowo nie rozwiązano ograniczeń dla rozwoju energii wiatrowej w 

związku z funkcjonowaniem tzw. ustawy odległościowej10. Projekty realizowane za pośrednic-

twem funduszy pochodzących z Unii Europejskiej nie były w stanie uzupełnić luki 

spowodowanej brakiem systemowych  rozwiązań dla energetyki odnawialnej.   Należy jednak 

zauważyć, że choć unijne regulacje prowadzą przede wszystkim do wycofywania się z 

nieefektywnych, krajowych systemów wsparcia, to nie są one w stanie samodzielnie dostarczyć 

efektywnych rozwiązań umożliwiających transformację sektora - to bowiem zależy od decyzji 

podejmowanych na poziomie krajowym. Dlatego bez przesunięcia akcentów krajowych 

systemów wsparcia energetyki w kierunku stymulowania szybkiej restrukturyzacji sektora w 

oparciu o nowe technologie i modele biznesowe, jak również aktywizację nowych grup 

 
10 Ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 654, z późn. 

zm.). 
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uczestników rynku energetycznego, istnieje wysokie ryzyko pojawienia się stagnacji w 

branży.11  

Pomoc publiczna dotyczy polityki konkurencji. KE indywidualnie bada, czy w 

przypadku użycia instrumentów pomocowych nie doszło do nadmiernego zakłócenia 

konkurencji. Interwencja państwa w liberalnej przestrzeni konkurencji doprowadza do jej 

zaburzeń, które godzą w przedmiot i cel zasady pomocniczości przewidzianej w prawie UE. 

UE stara się zliberalizować rynek energii, wprowadzać mechanizmy, które pozwolą na większą 

konkurencję w tych sztucznych warunkach.12  

 

2. Obecne  i przyszłe regulacje na rynku energii elektrycznej w Polsce 

 

a) ustawa Prawo energetyczne, ustawa OZE, ustawa o rynku mocy i promowaniu kogeneracji; 

Energia elektryczna jest towarem. Pionierem radykalnych zmian w sektorze 

elektroenergetyki była Wielka Brytania. Aktem prawnym sankcjonującym równoczesną 

prywatyzację sektora, oddzielenie wytwarzania energii, jej przesyłu i dystrybucji przez rozbicie 

monopolistycznej organizacji oraz wprowadzenie konkurencji w wytwarzaniu i dostawie 

energii był Electricity Act z 1989 r. To wtedy energia elektryczna przestała być traktowana, 

jako dobro stając się towarem, a jej dotychczasowy odbiorca stał się klientem na rynku energii 

elektrycznej. W Polsce ustawa Prawo Energetyczne weszła w życie w kwietniu 1997 r. Zresztą 

ten model prawa elektrycznego powinien zostać docelowo przyjęty w Polsce, z uwagi na 

monizm elektryczny.  

 Elektroenergetyka w jej poprzednim kształcie przekształciła się w rynek energii elektrycznej, 

którego funkcjonowanie wykazuje zasadniczą niezależność w ramach regulacji sprawowanej 

przez Państwo. Głównym celem uruchomienia mechanizmów rynkowych w energetyce jest 

zapewnienie racjonalnych cen dla jej nabywców przy jednoczesnym:  

• wytwarzaniu energii elektrycznej w minimalnym stopniu zanieczyszczającym 

środowisko naturalne (głównie przez emisję tlenków węgla, siarki i azotu oraz efekt 

cieplarniany); 

• zwiększeniu efektywności wykorzystania energii elektrycznej; 

• zagwarantowaniu rynkowej rentowności przedsiębiorstw funkcjonujących w 

 
11 Szerzej: M.Stoczkiewicz, A Śniegocki (red.) , Subsydia: Motor czy hamulec polskiej transformacji 

energetycznej. Analiza pomocy publicznej dla elektroenergtyki w Polsce Client Earth 2019  
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elektroenergetyce; 

• zapewnieniu elektroenergetyce środków niezbędnych na odtworzenie i rozwój jej 

infrastruktury technicznej. 

Nie można jednak zapomnieć o preferowanych w Pakiecie Zimowym bezpieczeństwie 

energetycznym i jakości obsługi odbiorców. Dążenie do stworzenia konkurencyjnego rynku 

energii elektrycznej opiera się na przeświadczeniu, że wytwarzanie i sprzedaż energii 

elektrycznej nie mają charakteru monopolu naturalnego i że mechanizmy rynkowe oraz 

konkurencja między przedsiębiorstwami energetycznymi są najlepszym sposobem na 

obniżenie cen i podniesienie jakości obsługi klientów. Energia elektryczna i usługa jej 

dystrybucji są podstawowymi produktami na rynku13. 

W zakresie dystrybucji energii elektrycznej, nabywca nie posiadając możliwości 

wyboru sieci, którymi zostanie przesłana zakupiona energia, funkcjonuje w warunkach 

monopolu naturalnego. Ceny za dystrybucję energii są w tym przypadku regulowane przez 

powołany w tym celu organ administracji rządowej – Urząd Regulacji Energetyki.  

Rodzi się jednak pytanie dotyczące kompetencji Prezesa URE i czy powinien on działać 

ex post, czy ex ante.  

Ocena ex ante pozwala na ocenę szans i zagrożeń jeszcze przed zmianami 

wprowadzonymi na rynku energii elektrycznej – co z  punktu widzenia transformacji  

elektroenergetyki wydaje  się być pożądane i właściwe.  

Podstawowe zasady funkcjonowania krajowego rynku energii zawarte zostały w 

ustawie Prawo Energetyczne14 oraz związanych z nią aktach wykonawczych. Prawo to nie 

przewiduje szczególnych ograniczeń w kształtowaniu różnych sposobów handlu energią. W 

chwili obecnej polski rynek energii podzielony jest na trzy zasadnicze segmenty: 

• rynek kontraktowy; 

• rynek giełdowy; 

• rynek bilansujący. 

Handel energią na rynku kontraktowym odbywa się na podstawie kontraktów dwustronnych 

(umów sprzedaży) zawieranych między wytwórcami energii a przedsiębiorcami handlującymi 

energią oraz odbiorcami finalnymi. Rynek giełdowy obejmuje handel na giełdzie energii – 

Towarowej Giełdzie Energii S.A. TGE prowadzi także obrót prawami majątkowymi 

wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii (RPM). Producenci energii w odnawialnych 

 
13 F. Bylok, R. Kucęba, A. Pabian, M. Zawada, Konkurencja na rynku energii elektrycznej, Zeszyty Naukowe 

Wyższej Szkoły Humanitas 2013, Nr 2, s. 290–298. 
14 Ustawa Prawo energetyczne z 10.4.1997 r. (t.j. Dz.U. z 201 r., poz. 220); dalej PrEnerg. 
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źródłach energii (OZE). Celem wprowadzenia obowiązku zakupu energii wytworzonej w OZE 

jest ochrona środowiska naturalnego przez wspieranie produkcji energii elektrycznej w 

źródłach ekologicznych. Energia wytwarzana w OZE nazywana jest umownie energią zieloną. 

Jej producenci otrzymują tzw. świadectwa pochodzenia odpowiadające ilości wyprodukowanej 

energii. Powszechnie nazywa się je certyfikatami. Spółki handlujące energią muszą kupować 

świadectwa pochodzenia w ilości odpowiadającej wymaganemu procentowemu udziałowi 

energii wyprodukowanej w źródłach danego rodzaju, w całości sprzedawanej przez nie energii 

lub uiszczać tzw. opłatę zastępczą. Trzecim elementem polskiego rynku energii jest rynek 

bilansujący. Jest on specyficznym obszarem rynku energii, na którym następuje bilansowanie 

różnic między transakcjami zawartymi między poszczególnymi uczestnikami rynku a 

rzeczywistym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. W chwili obecnej po dokonaniu 

zmian na rynku bilansującym możliwy jest import energii elektrycznej.  

 Działanie rynku energii elektrycznej wynika ze specyficznych cech towaru jakim ona 

jest15. Rynek energii jest miejscem równoważenia interesów poszczególnych jego uczestników 

z interesem Państwa jako całości. Dążenie poszczególnych uczestników rynku do 

maksymalizacji osiąganego efektu finansowego musi być pogodzone z jednoczesną 

koniecznością stabilnego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zgodnego 

z polityką energetyczną Państwa. Mając na uwadze opisane powyżej czynniki, nie mogąc 

pozwolić sobie na ryzyko zakłócenia sprawnego funkcjonowania elektroenergetyki oraz 

dyskryminowania któregokolwiek z uczestników rynku energii, Państwo wprowadziło w tym 

strategicznym obszarze gospodarki mechanizm kontrolny zwany regulacją. Funkcje 

regulacyjne polskiego rynku energii realizuje Urząd Regulacji Energetyki (URE) zaliczany do 

centralnych organów administracji rządowej.  

Redukcja kosztów energii odnawialnej i postęp w technologiach cyfrowych otwierają 

ogromne możliwości transformacji energetycznej, kreując jednocześnie nowe dylematy w 

zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Energia wiatrowa i fotowoltaika słoneczna 

zapewniają przyrost produkcji energii elektrycznej. Decydenci i regulatorzy będą musieli 

działać szybko, aby nadążyć za tempem zmian technologicznych i rosnącą potrzebą 

elastyczności działania systemów elektroenergetycznych. Kwestie takie jak kształt rynku 

magazynowania energii, współzależność pomiędzy pojazdami elektrycznymi a siecią oraz 

ochrona danych mogą potencjalnie narazić konsumentów na nowe ryzyka ale rosną również 

 
15 W wyr. z 15.7.1963 r. w sprawie C-6/64, ECLI:EU:C:1964:66, Costa v. Enel, Zb. Orz. 1964, s. 585, TSUE 

orzekł, że energia elektryczna jest towarem (który rozumie się jako wszelkie produkty posiadające wartość 

wymierną w pieniądzu i jako takie mogące być przedmiotem transakcji handlowych). 
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szanse niezależności energetycznej.  Innowacyjne podejścia obejmują również wykorzystanie 

narzędzi cyfrowych do przesunięcia zapotrzebowania na energię elektryczną do tańszych i 

mniej emisyjnych godzin w ciągu dnia, obniżając rachunki za prąd dla konsumentów oraz 

pomagając w bilansowaniu systemu przy jednoczesnej redukcji emisji. Rozwój produkcji 

energii wiatrowej i fotowoltaiki słonecznej pomoże odnawialnym źródłom energii wyprzedzić 

węgiel w bilansie wytwarzania energii już w połowie lat 2020. W 2040 r. źródła niskoemisyjne 

będą stanowić ponad połowę całkowitej produkcji energii elektrycznej. Energia wiatrowa i 

fotowoltaika słoneczna będą „gwiazdami" odnawialnych źródeł energii ale zarówno energia 

wodna (15% całkowitej generacji w 2040 r.) jak i energia jądrowa (8%) zachowają swój 

znaczący udział.16 

 Prędkość z jaką maleją koszty akumulatorów jest krytyczną zmienną dla rynków 

energii elektrycznej i samochodów elektrycznych. Kombinacja tańszych baterii i 

fotowoltaiki słonecznej zmienia koszyk energetyczny w nadchodzących dekadach. 

Magazynowanie energii w bateriach jest ważne dla zapewnienia krótkoterminowej 

elastyczności, pozwalając na szczyt produkcji z fotowoltaiki słonecznej w porze obiadu, aby 

sprostać wczesno wieczornemu szczytowi popytu. W tym przypadku połączone instalacje 

słoneczne i akumulatorowe byłyby bardzo atrakcyjną propozycją ekonomiczną i 

środowiskową, znacznie zmniejszają przewidywane inwestycje w elektrownie węglowe. 

Morska energia wiatrowa ma techniczny potencjał aby po wielokroć zaspokoić dzisiejsze 

zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jest to zmienne źródło wytwarzania energii 

elektrycznej ale wiatry morskie oferują znacznie wyższe współczynniki wydajności niż 

fotowoltaika słoneczna i wiatry na lądzie. Wszystko to dzięki coraz większym turbinom, 

które wykorzystują wyższe i bardziej stałe prądy powietrza z dala od wybrzeży. Na 

horyzoncie pojawiają się kolejne innowacje, w tym turbiny pływające, które mogą otworzyć 

nowe zasoby i rynki. Sukces Europy w dziedzinie technologii wzbudził zainteresowanie 

Chin, Stanów Zjednoczonych i innych państw. Morska energetyka wiatrowa rywalizuje ze 

swoim lądowym odpowiednikiem jako wiodące źródło wytwarzania energii elektrycznej w 

Unii Europejskiej, torując drogę do pełnej dekarbonizacji europejskiego sektora 

energetycznego. Jeszcze większe wykorzystanie tego potencjału jest możliwe, jeśli morska 

energia wiatrowa stanie się podstawą do produkcji niskoemisyjnego wodoru. 

 Kolejnym istotnym elementem transformacji elektroenergetyki  jest kogeneracja 

(ang. combined heot ond power, CHP) czyli jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii 

 
16 World Energy Outlook, IEA, OECD 2019 
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energetycznej. CHP stanowi jedną z głównych metod poprawy efektywności energetycznej 

(z takiej samej wartości energii pierwotnej otrzymujemy więcej energii finalnej, co 

przekłada się na niższą jednostkową emisję C02), a technologia ta jest od lat 90 promowana 

przez prawo unijne. Pierwszym polskim systemem wsparcia CHP był nałożony na 

sprzedawców energii obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji, 

który został wprowadzony z początkiem 2003 r. Jednym z poważniejszych problemów 

społecznych naszego kraju związanych z występowaniem niekorzystnych zjawisk 

środowiskowych jest niska jakość powietrza, wiążąca się również ze zjawiskami tzw. niskiej 

emisji oraz smogu. Kogeneracja stanowi sposób wykorzystania paliw, ponieważ 

efektywność takiego procesu może być nawet o 50% większa, niż w przypadku gdy ciepło 

i energia elektryczna są produkowane osobno. Zmniejsza się też odpowiednio emisja 

zanieczyszczeń, tj. np.: dwutlenku węgla, pyłów, tlenków siarki i azotu oraz innych 

szkodliwych dla środowiska substancji. Mając powyższe na uwadze, należy zauważyć, iż 

niezbędne jest podjęcie działań długoterminowych, których celem będzie eliminacja 

systemów nieefektywnych poprzez inwestycje m.in. w jednostki odnawialnych źródeł 

energii oraz jednostki kogeneracji wykorzystujące odnawialne źródła energii. Wsparcie 

kogeneracji było przyznawane w formie świadectw pochodzenia, zwanych potocznie 

kolorowymi certyfikatami. System ten funkcjonował od 2007 r. i działał analogicznie do 

ww. systemu zielonych certyfikatów, przysługujących w odniesieniu do energii elektrycznej 

wytwarzanej z OZE. Co więcej, uczestnictwo w obydwu systemach można było łączyć. 

System różnicował certyfikaty, w zależności od technologii lub mocy instalacji, na tzw.: 

■ żółte certyfikaty, przysługujące jednostkom gazowym oraz instalacjom o mocy 

poniżej 1 MW (niezależnie od technologii); 

■ fioletowe certyfikaty, dla jednostek wykorzystujących gaz kopalniany lub biogaz; 

oraz 

■ czerwone certyfikaty - dla pozostałych źródeł kogeneracyjnych (w tym w 

szczególności jednostek węglowych). 

Od stycznia 2019 r. w Polsce obowiązuje nowa, dedykowana ustawa o promowaniu 

energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji17, która przewiduje nowe systemy 

wsparcia, odnoszących się tak do nowych, modernizowanych, jak i planowanych instalacji 

CHP18. Ustawa dzieli też instalacje ze względu na stosowaną technologią oraz moc elektryczną 

(trzy „koszyki": do 1 MW, pomiędzy 1 a 50 MW oraz powyżej 50 MW).Wsparcie w ramach 

 
17 Dz.U. z 2019 r„ poz. 42, z późn. zm. 
18 Opracowano na podstawie przepisów ustawy o CHP oraz decyzji KE sygn. C(2019) 2790 final 
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przewidzianych ustawą systemów przysługuje, co do zasady, przez okres 15 lat i jest 

przyznawane w odniesieniu do energii elektrycznej wprowadzanej do sieci. Pomoc przysługuje 

tylko instalacjom dostarczającym ciepło do publicznej sieci ciepłowniczej oraz jednostkom 

emitującym nie więcej niż 450 g C02 na kWh wytwarzanej energii (łącznie elektrycznej i 

cieplnej, w związku z czym z pomocy mogą korzystać także jednostki węglowe)19. W 

przypadku istniejących instalacji wsparcie obejmuje wyłącznie jednostki opalane paliwami 

gazowymi (nie tylko gazem ziemnym).Wsparcie w ramach ustawy o CHP jest przyznawane w 

postaci premii stanowiącej dopłatę do ceny sprzedaży energii elektrycznej, która ma pokryć 

lukę pomiędzy faktycznymi kosztami wytwarzania energii w jednostkach kogeneracyjnych, a 

cenami tej energii na rynku. Wysokość premii jest, co do zasady, odpowiednio pomniejszana o 

wartość wcześniej przyznanej pomocy inwestycyjnej20. W przypadku jednostek o mocy 

powyżej 1 MW uzyskiwanie premii jest warunkowane zwycięstwem w aukcji albo w naborze, 

organizowanym przez URE. W ramach procedury naboru, dedykowanej największym jednost-

kom CHP, jest premiowana jak najkorzystniejsza lokalizacja oraz jak najmniejsza emisyjność 

instalacji. Wsparcie jest przyznawane w formule pay-as-bid, w odniesieniu do każdej MWh 

wprowadzonej do sieci. Premie są wypłacane przez państwowego Zarządcę Rozliczeń i są 

finansowane ze specjalnej opłaty kogeneracyjnej, która od 2019 r. stanowi odrębną pozycję na 

rachunku za energię elektryczną każdego odbiorcy energii w Polsce. Na ten moment wsparcie 

w ramach ustawy o CHP to kwestia przyszłości i nie do końca wiadomo jak będzie działać. 21 

b) propozycje de lege ferenda - prawo elektryczne z odniesieniem do regulacji UE „Czysta 

energia dla wszystkich Europejczyków”; 

Konieczne jest wprowadzenie rozwiązań dojrzałego rynku energii elektrycznej (w 

szczególności postulat spójności rozwiązań́ prawnych, realizowanych pod wpływem potrzeb 

kryzysowych, z rozwiązaniami dla rynku konkurencyjnego, funkcjonującego w środowisku 

krańcowego popytu i krańcowej produkcyjności, czyli postulat całkowitego wyeliminowania 

rozwiązań́ administracyjnych bazujących na systemach etatystycznego wsparcia). Konieczne  

jest zbudowanie podstawowej odpowiedzialności rynkowej i wprowadzenie odpowiedzialności 

gminnej. Ta idea jest zgodna pojęciem „obywatelskiej wspólnoty energetycznej”, 

występującym w Pakiecie Zimowym Komisji Europejskiej Czysta Energia dla Europejczyków.  

Pakiet Zimowy zakłada stworzenie europejskiego rynku energii, gdzie energia elektryczna 

 
19 Zob. pkt 15 decyzji C(2019) 2790. 
20 Zob. art. 14 ust. 1 ustawy o CHP. 
21 Uzasadnienie do druku 3052 www.sejm.gov.pl ( 30.12.2019) 

http://www.sejm.gov.pl/
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będzie mogła swobodnie przepływać między krajami w zależności od zapotrzebowania. 

Jednocześnie w centrum zainteresowania stawia konsumenta, czyli końcowego odbiorcę prądu. 

Celem utworzenia unijnego rynku wewnętrznego w sektorze energii, jest usunięcie przeszkód 

i barier w handlu, zbliżenie polityki podatkowej i cenowej oraz środków w odniesieniu do norm 

i standardów. Docelowe rozwiązania mają zmierzać w stronę powstania sprawnego rynku, 

charakteryzującego się sprawiedliwym dostępem, wysokim poziomem ochrony konsumentów, 

a także odpowiednim zakresem połączeń międzysystemowych i zdolności wytwórczych. Pakiet 

Zimowy proponuje wprowadzenie nowych mechanizmów kontroli rynku, tj. klientów 

końcowych. Poprzez pakiet, konsument dostanie do ręki możliwość pozyskania dodatkowych 

informacji na temat zużywanej energii oraz jej kosztów. Proponowane jest wprowadzenie dla 

konsumentów prawa do korzystania z inteligentnych liczników, otrzymywania zrozumiałych, 

prostych rachunków i łatwiejszych warunków zmiany operatora. Pakiet Zimowy przedstawia 

nowe podejście w ochronie wrażliwych konsumentów. Propozycje Komisji Europejskiej 

dotyczące efektywności energetycznej wymagają od państw członkowskich zniwelowania 

ubóstwa energetycznego poprzez zmniejszenie kosztów energii dla konsumentów, 

inwestowanie w efektywność energetyczną oraz w długofalowe strategie renowacji budynków. 

W ramach tego procesu państwa członkowskie będą musiały monitorować i zgłaszać problem 

ubóstwa energetycznego, a Komisja będzie ułatwiać wymianę najlepszych praktyk i 

koordynować działania monitorujące na poziomie UE za pośrednictwem tzw. obserwatorium 

ds. ubóstwa energetycznego.  W UE uzgodniono nowy cel udziału odnawialnych źródeł energii 

w końcowym zużyciu dla całej UE na poziomie 32% w 2030 r. z możliwością podniesienia go 

najpóźniej w 2023 roku. Dekarbonizacja Europy to jeden z głównych celów Pakietu Zimowego. 

Pakiet zakłada wprowadzenie limitu emisyjności bloków energetycznych, które mogą 

skorzystać z pomocy publicznej pod warunkiem emisji CO2 na poziomie 550g na jedną KWh 

wytworzonej energii. Ponadto Unia Europejska powinna być liderem w rozwoju technologii 

inteligentnych sieci energetycznych i inteligentnych domów, ale też w transporcie 

ekologicznym, w czystych paliwach kopalnych oraz w najbezpieczniejszej na świecie 

energetyce jądrowej. Unijne przedsiębiorstwa powinny być liderami w obszarze zero i nisko 

emisyjnych inwestycji. W tej dziedzinie wiele zależy od zdolności unijnych przedsiębiorstw do 

innowacji. Przeznaczając 27 mld EUR rocznie na publiczne i prywatne badania, rozwój i 

innowacje w dziedzinach związanych z Unią Energetyczną, UE chciałaby przekuć możliwości 

przejścia na czystą energię w konkretną szansę dla przemysłu i gospodarki. Komisja Europejska 

podkreśla, że najtańsza i najczystsza energia to ta, która nie wymaga wytworzenia lub zużycia. 

Budynki odpowiadają za 40 % całkowitego zużycia energii, a ok. 75% ogółu budynków jest 
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nieefektywna energetycznie. Komisja chce zwiększyć efektywność energetyczną do poziomu 

30% do 2030 roku. Regionalne Centra Operacyjne (z ang. ROC)  to ponadregionalne i 

ponadnarodowe centra zarządzania energetyką w wyznaczonych strefach regionalnych UE. 

Regionalne centra operacyjne mają przejąć część obowiązków spoczywających na operatorach 

przesyłowych w krajach członkowskich. Zakres kompetencji Centrów budzi kontrowersje 

ponieważ de facto odbierają część uprawień krajowym operatom na korzyść 

ponadregionalnego podmiotu, który będzie miał za zadanie racjonalizować potrzeby, z punktu 

widzenia dobra całego regionu, a nie poszczególnego krajów. 

c) propozycje dotyczące utworzenia piaskownic regulacyjnych zgodnie z założeniami z pkt b) 

oraz propozycje rozwiązań prawnych eliminujących błąd poznawczego liczby odbiorców w 

zakresie relacji ze spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami mieszkaniowymi  

W obecnym stanie prawnym istotne wątpliwości prawne budzą kwestie związane  

z użytkowaniem przez przedsiębiorców dystrybucyjnych sieci energetycznych znajdujących się 

wewnątrz budynków mieszkalnych oraz biurowo - handlowych.  

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych 

(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 845 z późn. zm.) celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie 

potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie 

członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali  o 

innym przeznaczeniu, a według ust. 6 tego artykułu spółdzielnia mieszkaniowa może 

prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli działalność ta jest związana bezpośrednio z 

realizacją celu określonego w ust. 1. Zgodnie zaś z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o 

własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) ogół właścicieli, których lokale 

wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. 

Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być 

pozwana. 

W zakresie relacji przedsiębiorstwo dystrybucyjne – spółdzielnia (wspólnota 

mieszkaniowa) – odbiorca końcowy mamy do czynienia z następującymi faktami:  

• Przedsiębiorstwo dystrybucyjne (przesyłowe) jest właścicielem sieci 

dystrybucyjnej; 

• Na podstawie umowy przyłączeniowej następuje jej przyłączenie do sieci 

spółdzielni (wspólnoty) mieszkaniowej. Granica eksploatacji urządzeń 

przebiega na przyłączu (złączu) na niskim napięciu. Oznacza to, że od tego 
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miejsca właścicielem sieci dystrybucyjnej, w tym sieci wewnętrznej (WLZ 

wewnętrzna linia zasilająca), jest spółdzielnia(wspólnota) mieszkaniowa, która 

zawiera umowę z przedsiębiorstwem energetycznym – albo umowę 

kompleksową, albo dwie odrębne umowy – sprzedaży i dystrybucyjną; 

• Spółdzielnia (wspólnota) mieszkaniowa jest właścicielem sieci do granicy 

lokalu odbiorcy końcowego. Do wskazanej granicy eksploatacji energia może 

być dostarczana na średnim bądź niskim napięciu.  

W przypadku niskiego napięcia jest kwestia  użytkowania budynkowych instalacji 

wewnętrznych przez przedsiębiorstwo dystrybucyjne w obszarze od przyłącza do granicy 

eksploatacji pomiędzy spółdzielnią (wspólnotą) mieszkaniową a odbiorcą końcowym. W 

przypadku średniego napięcia – energia granica eksploatacji pomiędzy przedsiębiorcą 

energetycznym a galerią handlową, biurowcem bądź innym budynkiem wielolokalowym jest 

na SN w stacji SN/nn – czyli energia elektryczna jest doprowadzana do budynku,  a tym samym 

nie ma w tym przypadku problemu użytkowania sieci wewnętrznej.  

Art. 3 ust 13a ustawy a dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U.  

z 2018r. poz. 755 z późn. zm., dalej powoływanej w tekście jako „Prawo energetyczne” lub 

„Pr. en.”) stanowi, że odbiorca końcowy to odbiorca dokonujący zakupu energii na własny 

użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia 

na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej zakupionych w celu 

ich zużycia na potrzeby przesyłania, dystrybucji.  

W wyroku z dnia 28 lutego 2014r., sygn. akt XVII AmE 25/12, Sąd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że: Legalną definicję „odbiorcy końcowego” zawiera 

przepis art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne), zgodnie z którym 

odbiorcą końcowym jest odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na użytek własny. 

Jednakże do użytku własnego nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej użycia 

na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej. A zatem, jeśli powód 

wytwarzał energią elektryczną lub dokonywał jej zakupu w celu odsprzedaży do odbiorców 

końcowych, musi zrealizować obowiązek przewidziany w art. 9a ust.1 ww. ustawy22 dla całej 

energii sprzedanej odbiorcom końcowym. 

Oznacza to, że spółdzielnia (wspólnota) mieszkaniowa ma status odbiorcy końcowego, 

jeżeli nabywa energię elektryczną na potrzeby własne, w szczególności na cele związane z 

 
22 Do dnia 25 stycznia 2019 – przepis ten dotyczył obowiązku nabywania świadectw pochodzenia z kogeneracji 

bądź zapłaty opłaty zastępczej  
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używaniem części wspólnych nieruchomości (oświetlenie klatek schodowych, piwnic, 

strychów, zasilanie dźwigów osobowych itp.). Granica eksploatacji sieci należącej do 

przedsiębiorców dystrybucyjnych kończy się na przyłączu (złączu), a więc wewnętrzna sieć 

dystrybucyjna należy do spółdzielni (wspólnoty) mieszkaniowej tzw. WLZ, a tym samym 

podmiotem odpowiedzialnym ze eksploatację tej części sieci pozostaje spółdzielnia 

(wspólnota), ale tylko do granicy eksploatacji odbiorców końcowych, w większości odbiorców 

w gospodarstwach domowych. W tym przypadku spółki dystrybucyjne korzystają z cudzej 

własności w celu świadczenia usług dystrybucyjnych (przesyłowych) do tych odbiorców 

końcowych. Należy uznać, że spółdzielnia (wspólnota) mieszkaniowa powinna obciążać 

przedsiębiorstwo dystrybucyjne kosztami używania należącego do niej fragmentu sieci.  

Zgodnie z przepisami prawa, spółdzielni (wspólnocie) mieszkaniowej, jako 

właścicielowi nieruchomości nie przysługują typowe na rynku energetycznym roszczenia  

w postaci wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości23 i wynagrodzenia  

z tytułu ustanowienia służebności przesyłu24. Bezspornym pozostaje fakt, iż wykorzystując 

swoją pozycję, przedsiębiorstwa dystrybucyjne wykorzystują elementy cudzej infrastruktury 

na terenie nie będącym ich własnością. Odbiorca końcowy – członek spółdzielni (wspólnoty) 

mieszkaniowej powinien uiszczać opłaty dystrybucyjne bądź bezpośrednio do spółdzielni 

(wspólnoty) mieszkaniowej bądź należność ta powinna być zwracana przez przedsiębiorcę 

dystrybucyjnego właścicielowi sieci, czyli spółdzielni (wspólnocie) mieszkaniowej. 

Kolejną kwestią wymagającą rozważenia jest ustalenie czy odbiorca końcowy może być 

rozliczany za zużycie energii elektrycznej przez spółdzielnię (wspólnotę) mieszkaniową.  

W chwili obecnej taka sytuacja ma miejsce w galeriach handlowych, które zawierają umowy 

(dystrybucyjne i sprzedaży albo kompleksowe) i rozliczają swoich najemców na podstawie 

 
23 Warunkiem zasadności powyższego roszczenia jest brak ważnego tytułu prawnego przedsiębiorstw 

dystrybucyjnych na rozmieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na cudzej nieruchomości. Chodzi o 

sytuację, w której między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorstwem nie została zawarta żadna umowa na 

wykorzystanie nieruchomości pod inwestycję. Przedsiębiorstwo korzysta z własnych urządzeń usadowionych na 

cudzym gruncie nie posiadając w tym zakresie żadnego tytułu prawnego uprawniającego je do zajmowania gruntu, 

a więc Jest posiadaczem w złej wierze. Stosownie do art. 225 w zw. z art. 224 § 2 k.c. samoistny posiadacz w złej 

wierze jest w szczególności obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy od chwili rozpoczęcia tego 

korzystania i jest odpowiedzialny za zużycie rzeczy, jej pogorszenie lub utratę, chyba że rzecz uległaby 

pogorszeniu lub utracie także wtedy, gdyby znajdowała się w posiadaniu właściciela lub innego uprawnionego. 

Podstawą ustalenia wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości powinna być kwota, którą posiadacz musiałby 

zapłacić właścicielowi, gdyby jego posiadanie opierało się na prawie. 
24 Zgodnie z art. 3051 k.c. nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub 

którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., prawem polegającym na tym, że 

przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem 

tych urządzeń (służebność przesyłu). Treścią służebności przesyłu jest korzystanie przez przedsiębiorcę w 

oznaczonym zakresie z cudzej nieruchomości (nieruchomości obciążonej), w zakresie niezbędnym do 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych (art. 3051 k.c. in fine). 
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refaktur. Przy czym należy pamiętać o tym, że w tym przypadku sieć wewnętrzna należy do 

galerii handlowej bądź istnieje w biurowcu.  Refakturowanie to dość częste zjawisko 

występujące w obrocie gospodarczym. Co do zasady możliwe jest również refakturowanie 

wydatków za media. Dokonując wynajmu nieruchomości, wynajmujący może wliczać opłaty 

za media podatkowo – bezpośrednio w wartość czynszu lub dokonywać ich refakturowania na 

najemcę. Przy refakturowaniu wydatków za media, co do zasady, czynności towarzyszące 

świadczeniu głównemu powinny zostać do niego wliczone. Na temat rozliczania mediów przy 

najmie nieruchomości swoje stanowisko przedstawił Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej, w wyroku nr C-42/14, w którym uznał, że w pewnych sytuacjach media mogą 

być rozliczane odrębnie od samej usługi najmu: w przypadku, gdy stroną umów o świadczenia 

dodatkowe (media, wywóz nieczystości) jest wynajmujący, przenoszący jedynie koszty tych 

świadczeń na najemcę, podmiotem świadczącym na rzecz najemcy jest wynajmujący. Ponadto, 

najem nieruchomości oraz świadczenia dodatkowe należy uważać, co do zasady, za kilka 

odrębnych i niezależnych świadczeń, które winny być oceniane oddzielnie z punktu widzenia 

VAT, chyba, że elementy transakcji są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie jedno 

świadczenie, którego rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. Z kolei w interpretacji 

indywidualnej wydanej 10 kwietnia 2017 r., nr 2461-IBPP2.4512.228.2017.1.MK,  Dyrektor 

Informacji Skarbowej wyjaśnia, że: w celu ustalenia czy usługi najmu i dostawy mediów 

stanowią niezależne świadczenia, w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę fakt, że jeżeli 

najemca ma możliwość wyboru świadczeniodawców lub sposobów korzystania z danych 

towarów lub usług, świadczenia odnoszące się do tych towarów lub usług co do zasady mogą 

być uważane za odrębne od najmu. W szczególności, jeżeli najemca może decydować o swoim 

zużyciu wody, energii elektrycznej lub energii cieplnej, które może być stwierdzone poprzez 

założenie indywidualnych liczników i na tej podstawie fakturowane, świadczenia odnoszące się 

do tych towarów lub usług co do zasady mogą być uważane za odrębne od najmu. Taką samą 

zasadę należy również przyjąć w przypadku, gdy umowa przewiduje odrębne rozliczanie 

mediów, a wysokość opłaty z tego tytułu ustalana jest w umowie na podstawie kryteriów innych 

niż opomiarowanie według liczników, uwzględniających zużycie tych mediów przez najemcę. 

Jak z powyższego wynika rozpoznanie, kiedy wydatki na media podlegają 

refakturowaniu, nie jest takie proste. Pod uwagę należy wziąć bowiem wszystkie czynniki, 

które mają wpływ na świadczoną usługę. 

Trzeba jednak pamiętać, że w chwili obecnej sprzedaż energii elektrycznej  

i świadczenie usług dystrybucyjnych jest realizowane przez przedsiębiorstwa energetyczne na 

majątku własnym bądź cudzym (np.  dzierżawa, najem). Pojęcie przedsiębiorcy utożsamiane 
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jest z przedsiębiorstwem w znaczeniu podmiotowym. Jeżeli przyjrzeć się natomiast przepisom 

prawa unijnego, to zarysowuje się tam tendencja do utożsamiania przedsiębiorcy w ujęciu 

przedmiotowym i podmiotowym. Zgodnie z art. 3 ust. 12 Pr. en. wyodrębnić m.in. 

można przedsiębiorstwa energetyczne, czyli podmioty prowadzące działalność gospodarczą  

w zakresie: wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo 

energii lub obrotu nimi. 

Wobec powyższego należałoby dokonać odpowiednich zmian w Prawie energetycznym, aby 

spółdzielnia (wspólnota) mieszkaniowa mogła bez przeszkód rozliczać odbiorców końcowych. 

W ramach tej nowelizacji należałoby wprowadzić regulacje pozwalające na wspólne 

rozliczanie kosztów i pełnienie przez spółdzielnie (wspólnoty) mieszkaniowej funkcji 

podmiotów, które mają uprawnienie do rozliczania odbiorców końcowych. Trzeba mieć jednak 

na względzie zasadę TPA uprawniającą każdego odbiorcę do zmiany sprzedawcy. W 

przypadku zarówno spółdzielni mieszkaniowych, jaki wspólnot mieszkaniowych, rozsądnym 

rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zasad obowiązujących w zakresie podejmowania decyzji 

przez te podmioty dla ustalenia od kogo będzie nabywana energia elektryczna w celu dalszej 

odsprzedaży do odbiorców końcowych. Zasada wynikająca z polskiego  art. 4j Pr. en. znana 

jest jako zasada TPA (ang. Third Part Access), czyli zasada dostępu strony trzeciej do sieci. 

Norma ta jest niezwykle ważna z punktu widzenia tworzenia konkurencyjnego rynku. Ważne 

jest, aby odbiorcy mieli świadomość możliwości korzystania z wybranego przez siebie 

sprzedawcy paliw gazowych lub energii. Nie można się zgodzić ze stanowiskiem A. Faleckego, 

M. Mordwy, Z. Murasa i R. Trypens (zob. ciż, [w:] M. Swora, Z. Muras (red.), Prawo 

energetyczne, s. 403 i n.), iż zasada TPA nie ma odniesienia do zmiany sprzedawcy. Bezsporny 

wydaje się fakt, iż zasada TPA przede wszystkim ma wpływ na możliwości zmiany sprzedawcy 

i uprawnienia odbiorcy w tym zakresie. Przedsiębiorstwa energetyczne, sprzedające paliwa 

gazowe lub energię nie były i ciągle nie są zainteresowane ułatwieniem odbiorcom wyboru 

sprzedawcy. Sposobem zniechęcającym do zmiany sprzedawcy mogłoby być rozliczanie 

energii elektrycznej poprzez spółdzielnię (wspólnotę) mieszkaniową. Wymogi wynikające z 

art. 4j ustawy Prawo energetyczne, czyli uprawnienie odbiorcy energii do nabywania energii 

elektrycznej od wybranego sprzedawcy, zostaną spełnione, albowiem to podmiot 

reprezentujący tego odbiorcę - spółdzielnia (wspólnota) mieszkaniowa, w rzeczywistości 

dokona takiego wyboru posiadając stosowne upoważnienia od odbiorców końcowych.  

Wyjściem z tej sytuacji byłoby udzielenie pełnomocnictwa przez odbiorcę końcowego 

spółdzielni (wspólnocie) mieszkaniowej uprawniające go do wyboru sprzedawcy w imieniu 

odbiorcy. Zgodnie z art. 98 KC pełnomocnik wyposażony jest przez mocodawcę w 
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umocowanie do dokonania czynności prawnej (dokonywania czynności prawnych) w imieniu 

i ze skutkami dla mocodawcy. Sytuacja prawna polegałaby, wobec tego na reprezentacji 

odbiorcy końcowego i udzieleniu umocowania przez indywidualnego odbiorcę końcowego do 

skorzystania z zasady TPA przez spółdzielnię (wspólnotę) mieszkaniową. Drugą formą 

udzielenia upoważnienia byłoby podjęcie stosownej uchwały przez spółdzielnię ( wspólnotę) 

mieszkaniową.  

Odrębną kwestią, aczkolwiek niezwykle istotną i wymagającą rozszerzonych analiz  

w tym techniczno - ekonomicznych jest kwalifikacja odbiorców do odpowiednich grup 

taryfowych przez przedsiębiorstwo dystrybucyjne – OSD.25  W szczególności kwestia ta 

dotyczy odbiorców pobierających energię elektryczną w gospodarstwach domowych  

(w szczególności w przypadku bycia członkiem spółdzielni  

(wspólnoty) mieszkaniowej). W chwili obecnej kwalifikacja do grup taryfowych jest 

uregulowana w rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną z dnia 6 marca 2019r. ( Dz.U. z 

2019r. poz. 503) wydanego na podstawie art. 49 ust. 3 i 4 Pr. en. Zgodnie §6 wskazanego 

rozporządzenia przedsiębiorca dystrybucyjny dokonuje kwalifikacji odbiorców uzależnionej 

od poziomu kosztów uzasadnionych ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne za 

dostarczanie energii do odbiorcy na podstawie następujących kryteriów:  

1) poziomu napięcia sieci w miejscu dostarczania energii elektrycznej;  

2)wartości mocy umownej; 

3) systemu rozliczeń;  

4) liczby rozliczeniowych stref czasowych;  

5) zużycia energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych.  

Jak wskazano powyżej to przedsiębiorstwo dystrybucyjne, a w ślad za tym 

przedsiębiorstwo obrotu dokonuje kwalifikacji podmiotów do grup taryfowych.  W chwili 

obecnej Odbiorca nie ma na ten wybór żadnego wpływu, nie może również kwestionować 

podziału na grupy taryfowego dokonanego w taryfie zatwierdzanej przez Prezesa URE. 

Zgodnie bowiem z wyrokiem SOKiK syg. akt AmE 6/05 odbiorca nie ma statusu strony  

w postępowaniu administracyjnym i nie posiada legitymacji procesowej w postępowaniu 

odwoławczym przed Sądem. Pojęcie strony w postepowaniu administracyjnym określone jest 

w art. 28 kpa. Według tego przepisu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub 

obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes 

 
25 W przypadku niniejszej analizy jest to kwestia wyboru przez odbiorców końcowych bądź spółdzielnię  

(wspólnotę) mieszkaniową.  
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prawny lub obowiązek. O tym czy interes lub obowiązek mają charakter prawny, czy tylko 

faktyczny przesądza treść́ przepisów prawa materialnego, z których dla konkretnego podmiotu 

wynikają̨ prawa lub obowiązki pozostające w związku z rozstrzygnięciem wydanym w 

postepowaniu administracyjnym. Chodzi tutaj o uprawnienie, a zarazem obowiązek stosowania 

w rozliczeniach z odbiorcami określonych w taryfie cen i stawek opłat. Wobec powyższego 

odbiorca energii nie może być i nie jest stroną w postepowaniu o zatwierdzenie taryfy dla 

energii elektrycznej. Posiada on jedynie interes faktyczny przejawiający się w dążeniu, aby 

zatwierdzona taryfa była jak najbardziej korzystna z jej punktu widzenia — jako odbiorcy (tj. 

zawierała ustaloną dla niej odrębną grupę̨ taryfową). Skoro odbiorca nie może być stroną 

postępowania administracyjnego o zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej, to w świetle 

przepisów prawa nie przysługuje mu legitymacja procesowa do występowania przed Sądem w 

charakterze strony w postepowaniu odwoławczym od decyzji Prezesa URE. Przedstawione 

stanowisko jest prezentowane niezmiennie przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a 

także przez Sąd Najwyższy (por. postanowienie SN z dnia 22 listopada 1999r. sygn. akt  I 

CKN879/99, postanowienie SN z dnia 8 marca 2000 r. sygn. akt I CKN 1217/99 oraz wyrok 

SN z dnia 16 marca 2004 r. sygn. akt III SK 9/04). Oznacza to, że zmiana wskazanej praktyki 

przedsiębiorców energetycznych musiałby mieć charakter zmiany ustrojowej pozwalającej 

odbiorcy na wybór stosowanej taryfy dla energii i paliw gazowych.  

Jak wskazano powyżej jest to błąd poznawczy, że „każdy odbiorca energii elektrycznej jest 

przyłączony do sieci elektroenergetycznej KSE”, i że stąd wynika konieczność zawarcia  

umowy na przyłączenie do tej sieci. W rezultacie w Polsce jest prawie 18 mln odbiorców 

mających umowę̨ o przyłączenie z 5 dominującymi operatorami OSD. W rzeczywistości 

operatorzy mają jednak mniej niż̇ 7 mln przyłączy sieciowych, i to taka liczba umów z 

operatorami jest obecnie racjonalna. Ten błąd poznawczy w praktyce wywołuje ogromne 

koszty transakcyjne na rynku energii elektrycznej, blokuje konkurencję, blokuje innowacje. 

Uwolnienie się̨ od błędu (jeśli nastąpi) przyczyni się̨ do „przekształcenia” (potencjalnie) ponad 

10 mln skomplikowanych umów operatorów OSD z klientami w dodatkowe – bardzo „proste” 

– pozycje „należność́ za energię elektryczną” w fakturach wystawianych przez spółdzielnie 

mieszkaniowe/ wspólnoty mieszkaniowe  zasilające gospodarstwa domowe za pomocą̨ 

wewnętrznych instalacji budynkowych (również̇ deweloperów, właścicieli budynków). 

Zmiany prawne (bardzo racjonalne z punktu widzenia alokacji zasobów na poziomie 

mikroekonomicznym i makroekonomicznym) mogłyby przyspieszyć́ radykalnie proces, a tym 

samym bardzo przyśpieszyć́ transformację energetyki poprzez przyspieszenie innowacji w tym 
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obszarze. Można tego dokonać poprzez zbudowanie piaskownicy regulacyjnej.  Piaskownica 

to pojęcie określające środowisko testowe. Pierwsza taka  potoczna nazwa tej inicjatywy 

wywodzi się od popularnej zabawy dzieci na podwórku, co już wiele wyjaśnia.  

Regulatorzy i nadzorcy rynków regulowanych zauważyli, że w XXI wieku zaczęło 

powstawać wiele podmiotów, które oferują nowoczesne rozwiązania technologiczne, dotąd 

niedostępne na rynku. Co za tym idzie – pojawiła się konieczność określenia nowych przepisów 

i zasad funkcjonowania tego typu podmiotów działających na pograniczu regulacji. Program w 

Europie powstał kilka lat temu w Wielkiej Brytanii. Pomysł okazał się jak najbardziej trafiony 

(pomimo tego, że brytyjska piaskownica ma swoje niedoskonałości). Poza Zjednoczonym 

Królestwem takie rozwiązanie funkcjonuje również w jednym z najszybciej rozwijających się 

rejonów fintechowych na świecie, czyli w Azji, np. w Singapurze. Sandboxy coraz chętniej są 

wdrażane także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, czego dowodem jest Litwa, i Polska 

w zakresie działań KNF w tym obszarze. Celem piaskownicy jest przygotowanie startupów do 

wejścia na prawdziwy rynek, dopracowanie ich modelu biznesowego, co da im możliwość 

wypróbowania swoich koncepcji na realnych klientach i zarazem wypracowania wspólnego 

kodeksu postępowania zawierającego przywileje oraz obowiązki nowego gracza w 

ekosystemie. W praktyce wygląda to mniej więcej tak: startup po przejściu kwalifikacji i 

zdobyciu rekomendacji organu nadzorującego debiutuje w środowisku testowym, gdzie 

prezentuje swoje rozwiązania. Następnym krokiem jest szukanie potencjalnych klientów oraz 

inwestorów. Wszystkie kroki analizują specjaliści wyznaczeni przez regulatora, czyli tzw. 

operatorzy, którzy w razie potrzeby doradzają i pomagają.  Startupy przez okres ochronny mają 

pewne ulgi dotyczące zobowiązań wobec regulatora, w tym dotyczące terminów raportowania, 

działają de facto pod parasolem ochronnym organu nadzorczego, ucząc się i poznając rynek. 

Korzyści czerpią wszystkie strony. Piaskownice takie charakteryzują: 

•  Indywidualne wytyczne : dotyczące interpretacji lub zgodności z przepisami, które 

innowatorzy mogą podlegać w okresie próbnym. 

• Wygoda w podejściu do egzekwowania przepisów : pewność, w jaki sposób możemy 

egzekwować szczególne wymagania regulacyjne, które obowiązywałyby przez pewien 

czas.  

• Zwolnienie z niektórych wymagań regulacyjnych : pomoc dla posiadaczy licencji, 

aby złożyć wniosek o zwolnienie z elementów ich licencji na dostawę, dystrybucję lub 

wytwarzanie za pośrednictwem regulatora.  

https://fintek.pl/problemy-brytyjskiej-piaskownicy/
https://fintek.pl/bank-litwy-startuje-ze-swoja-piaskownica-regulacyjna/
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Zbudowanie takiej piaskownicy regulacyjnej i pokazanie odbiorcom, spółdzielniom 

mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym pozytywów wprowadzenia takiej regulacji 

przyczyniłoby się do szybszych zmian prawa i wprowadzenia takich rozwiązań do prawa 

elektrycznego.  

3. Geneza i definicja kosztów transakcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem teorii 

Oliviera Wiliamsona  

 Mimo publikacji artykułu Coase'a The Nature of the Firm nadal brak w teorii ekonomii 

jednoznacznej definicji kosztów transakcyjnych. Pojęcie, które zostało po raz pierwszy 

expressis verbis użyte przez Marschaka26, nadal traktowane jest jako heurystyka poznawcza, a 

nie ściśle zdefiniowane i określone narzędzie analizy.  

…”Brak precyzyjnej definicji kosztów transakcyjnych powoduje, że de facto trudno 

mówić o jednej ekonomii kosztów transakcyjnych. W myśl pierwszej z nich koszty 

transakcyjne, to koszty ustanowienia i ochrony praw własności (definicja I). Tak zdefiniowane 

koszty transakcyjne wtedy wynoszą zero, gdy prawa własności są kompletne. Jeśli nie istnieją 

prawa własności, to koszty transakcyjne nie występują. Powyższa definicja jest najczęściej 

używana przez ekonomistów zajmujących się teorią praw własności. Druga definicja kosztów 

transakcyjnych jest pochodną obserwacji [Hicksa, 1935], [Baumola, 1952] i [Tobina, 1956], 

którzy zgodnie twierdzili, iż transfer aktywów (praw własności) jest kosztowny, a więc koszty 

transakcyjne to koszty związane z transferem praw własności (ibidem, s. 898) (definicja II). W 

myśl tej definicji wydatki związane z funkcjonowaniem firmy nie są kosztami transakcyjnymi, 

bo choć wewnątrz niej występują przepływy towarowo-pieniężne, to jednak nie następuje 

wymiana praw własności….”27 Pierwszym, który zaproponował nowe rozumienie kosztu 

transakcyjnego, które obejmuje wymianę towarowo-pieniężną wewnątrz przedsiębiorstw, był 

Olivier  Wliamson. W pracach z początku lat siedemdziesiątych zajmował się głównie 

problemem optymalnej wielkości organizacji. Koszty funkcjonowania firmy są kosztami 

transakcyjnymi. Wielkość kosztów transakcyjnych funkcjonowania przedsiębiorstwa jest 

pochodną sposobu podziału pracy.  

Istotną część swojej pracy badawczej poświęcił na analizę wzajemnych związków między 

instytucjami a kosztami transakcyjnymi. Kontrakty wg niego to specyficzna forma instytucji, 

 
26 Marschak J., [1950], The Rationale for the Demand for Money and of „Money Illusion", Metro- economica, 2: 

71-100. 
27 Ł.Hart Instytucje a koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej Gospodarka narodowa Rok XVI 

01-02. 2005 s. 3 
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gdyż podobnie jak one redukują ryzyko i niepewność związane z wymianą. Z drugiej jednak 

strony, ich wykonywanie rodzi koszty transakcyjne. Na ryzyko, a tym samym koszty 

kontraktowania, mają wpływ instytucje nieformalne sensu largo, np. poziom uogólnionego 

zaufania między stronami transakcji. Im ludzie bardziej sobie ufają, tym mniej trzeba wydać na 

zabezpieczenie transakcji. Zwraca on  uwagę na występowanie lustrzanego odbicia market 

failure w postaci organizational failure, a więc sytuacji, w której firma nie funkcjonuje 

sprawnie.28  

4. Koszty transakcyjne, a zmiany  instytucjonalne wg Northa I i Northa II (szok 

egzogeniczny, bariery w wykorzystaniu nowych możliwości, poszukiwanie 

alternatywnych rozwiązań)  

 

North I to ekonomista neoklasyczny, dostrzegający decydującą rolę instytucji w 

kształtowaniu życia gospodarczego. W swoich pracach z historii gospodarczej zwracał uwagę 

na fakt, iż kluczem do sukcesu ekonomicznego poszczególnych krajów nie były jedynie 

przewagi technologiczne, ale również czynniki natury instytucjonalnej. Jego zdaniem szybki 

rozwój gospodarczy Europy Zachodniej i Ameryki Północnej był możliwy dzięki powstaniu 

efektywnych organizacji gospodarczych. North I zauważa, że funkcjonowanie organizacji 

pociąga za sobą znaczne koszty, które mogą być redukowane dzięki istnieniu efektywnej 

struktury instytucjonalnej. Koszty transakcyjne są pochodną określonych rozwiązań 

regulacyjnych. North II odchodzi od wielu założeń ekonomii neoklasycznej. Zwraca uwagę na 

ograniczenia poznawcze jednostki i stwierdza, iż rzadkie zasoby kognitywne w decydujący 

 
28 Jeśli wytwarzanie danego dobra wewnątrz firmy staje się bardziej kosztowne niż jego zakup poprzez rynek, 

to racjonalnie działające przedsiębiorstwo zdecyduje się na zakup tegoż dobra od podmiotu zewnętrznego (ang. 

make or buy decisions). Jeśli firma coraz większą część swojej działalności realizuje wykorzystując outsourcing, 

zdecentralizowane fazy produkcji oraz zmniejsza inwestycje, to może świadczyć o występowaniu organizational 

failure. Niedoskonałości rynku i organizacji mają u Williamsona charakter względny. Market failure ma miejsce 

wtedy, gdy zorganizowanie transakcji poprzez rynek jest droższe niż wewnątrz firmy. Taka jest logika 

komparatywnej analizy instytucjonalnej zaproponowanej przez Williamsona, w której porównuje się 

konkurencyjne rozwiązania organizacyjne pod względem kosztów transakcyjnych związanych z ich 

funkcjonowaniem.  
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sposób wpływają na proces podejmowania decyzji ekonomicznych. Jeśli zdolności poznawcze 

człowieka są ograniczone, to podejmowane przez niego decyzje opierają się nie na rzeczy-

wistych faktach i zdarzeniach, ale na ich subiektywnych reprezentacjach. Co więcej, najnowsze 

odkrycia psychologii poznawczej dowodzą, iż człowiek podejmuje często złożone działania 

zupełnie nieświadomie. Od środowiska instytucjonalnego zależy, na ile dana społeczność 

potrafi wykorzystać pojawiające się okazje do osiągania korzyści ekonomicznych. W 

rezultacie, to od zdolności jednostek i społeczności do kreowania efektywnych instytucji i 

organizacji zależy bogactwo poszczególnych krajów.  

North II rozszerza definicję kosztów transakcyjnych na koszty percepcji i przetwarzania 

informacji. Koszty transakcyjne w ujęciu Northa II to kategoria bardzo szeroka obejmująca 

rynkowe koszty transakcyjne, koszty percepcji i przetwarzania informacji oraz koszty 

wynikające z niedopasowania norm zewnętrznych do ich subiektywnych reprezentacji. Brak 

ścisłej definicji kosztów transakcyjnych jest tym, co odróżnia teorię kosztów transakcyjnych 

Northa II od ujęcia tychże kosztów przez Northa I. W artykule, pt. Transaction costs through 

time, stwierdza, iż w szerszym kontekście ewolucji społeczeństwa, kosztami transakcyjnymi są 

wszystkie koszty wynikające z międzyludzkich interakcji29 . Na kanwie obserwacji Northa II 

warto zauważyć, iż na koszty transakcyjne mają wpływ również koszty procesu percepcji i 

przetwarzania informacji (zaliczają się do kosztów transakcyjnych ex-ante). Załóżmy, że w 

wyniku szoku egzogenicznego rośnie sprawność intelektualna jednostki (np. wzrost zasobu 

kapitału ludzkiego). Poziom kosztów transakcyjnych nie zależy jedynie od instytucji, ale 

również jest pochodną jakości  zasobów kognitywnych jednostki (tu rozumianych jako zasób 

kapitału ludzkiego). 30 

Ograniczenie kosztów transakcyjnych powinno stanowić jedno z priorytetów transformacji 

elektroenergetyki, w szczególności dotyczy to kosztów zawierania kontraktów. Obecny kształt 

i nadmiar informacyjny stanowią niepotrzebne koszty transakcyjne. Koszt przetwarzania 

informacji jest za wysoki. Jest to związane z nadmierną regulacją kompletnie nie 

odpowiadającą potrzebom na rynku energii elektrycznej.  

 

5. Zastosowanie teorii kosztów transakcyjnych w energetyce – mechanizm optymalizacji 

 
29 North, 1994, s. 1 
30 Ł.Hart Instytucje a koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej Gospodarka Narodowa Rok XVI 

01-02. 2005 s. 7 
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kosztów produkcji i ludzkich działań, prawo a koszty transakcji - rola prawa w 

zmniejszaniu kosztów oddziałujących na rynek – propozycje dotyczące eliminacji błędu 

ceny przeciętnej w energetyce 

 

Transformacja elektroenergetyczna  wiąże się z polepszeniem dobrobytu społeczeństwa 

w dalekiej przyszłości przez dążenie do utrzymania równowagi pomiędzy: bezpieczeństwem 

energetycznym, zaspokojeniem energetycznych potrzeb społecznych, konkurencyjnością 

gospodarki i ochroną środowiska. Celem polityki elektroenergetycznej powinno być 

ograniczenie wspieranie wykorzystania niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz 

mniej szkodliwą i bardziej wydajną produkcję energii elektrycznej, jej przesył, dystrybucję i 

wykorzystanie. Główną zasadą transformacji elektroenergetycznej  jest efektywne 

wykorzystanie zasobów energetycznych, ludzkich, ekonomicznych i naturalnych i wymaga  to 

zintegrowanych działań w zakresie zarówno popytowym (zwiększenie efektywności 

wykorzystania energii), jak i podażowym (zwiększenie efektywności wytwarzania energii 

elektrycznej i zmniejszenie środowiskowej uciążliwości stosowanych technologii wytwarzania 

energii elektrycznej).  

Obecnie w Polsce energia wytwarzana jest głównie z konwencjonalnych, 

nieodnawialnych źródeł, których spalanie przyczynia się w dużym stopniu do znacznego 

zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. Zwiększanie udziału w bilansie energetycznym 

odnawialnych źródeł energii (OZE), czyli zasobów, które się odnawiają w naturalnych, 

samoistnych procesach, jest szansą na ograniczanie emisji zanieczyszczeń, a także na 

zwiększenie niezależności gospodarczej w kwestii energetycznej. 

Błąd poznawczy w obszarze  ceny przeciętnej  jest silnie związany z monopolem sieciowym 

(obecnie bardziej regulacyjnym) i „rozerwaniem” konkurencyjnych rynków czasu 

rzeczywistego (RCR) oraz długoterminowych rynków inwestycyjnych. W teorii znane są 

dowody hipotezy dotyczącej równości kosztów długoterminowych i krótkoterminowych w 

wypadku rozwoju optymalnego systemu elektroenergetycznego. Rynek RCR z natury 

zapewnia równość krańcowych cen krótkoterminowych: krótkoterminowych 

długoterminowych. Stąd istnieje potrzeba transformacji energetyki (całej) do monizmu 

elektrycznego za pomocą̨ rynku energii elektrycznej RCR (generalnie oznacza to zastępowanie 

metod optymalizacji rozwoju systemów energetycznych rynkiem zaspakajania potrzeb 

energetycznych). 



26 

 

W okresie po 1989 roku Polska stała się importerem netto energii elektrycznej w 2014 

roku. Taka sytuacja utrzymuje się do nadal, albowiem ceny hurtowe są w Polsce zwykle wyższe 

niż krajach ościennych. Wynika to z miksu energetycznego i udziału węgla w produkcji energii 

oraz cen Co2.  W samym III kwartale 2019 r. średnie ceny hurtowe prądu w Szwecji i 

Niemczech były niższe o 88 zł/MWh od średniej ceny w Polsce, a w analogicznym okresie 

ubiegłego roku ta rozpiętość wynosiła 22-23 zł/MWh. W pierwszych dziesięciu miesiącach 

2019 r. nadwyżka importu prądu do Polski nad eksportem prądu z Polski wyniosła 8453,9 GWh 

wobec 5160,9 GWh nadwyżki importu nad eksportem w okresie I-X 2018.31 Rozporządzenie 

w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej zobowiązuje państwa UE do wzrostu 

udostępnianych wielkości zdolności przesyłowych dla handlu transgranicznego prądem; cel to 

minimum 70 proc. takich zdolności do końca 2025 roku. Dlatego też od przyszłego roku można  

się spodziewać stopniowego zwiększania zdolności (przesyłowych dla handlu) na połączeniu z 

Niemcami, Czechami i Słowacją. Import energii rośnie i będzie rósł, bo w Polsce hurtowe ceny 

energii elektrycznej są na najwyższym poziomie w regionie. Według danych Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych w okresie styczeń-październik 2019 roku w ramach wymiany 

handlowej Polska wyeksportowała 872,8 GWh energii elektrycznej, a import w tym okresie 

wyniósł 9326,7 GWh. Oznaczało to, że po dziesięciu miesiącach 2019 r. nadwyżka importu 

nad eksportem prądu wyniosła 8453,9 GWh wobec 5788 GWh w całym 2018 roku. Innymi 

słowy, w okresie  10 miesięcy 2019 r. Polska miała gorszy bilans zagranicznej wymiany 

handlowej prądem niż w całym 2018 roku. Takie prognozy oznaczają nic innego jak 

nieprawidłowość funkcjonowania rynku energii elektrycznej. W celu unikania błędu 

poznawczego powinna nastąpić transformacja elektroenergetyki w kierunku monizmu 

elektrycznego i oznacza to zastępowanie metod optymalizacji rozwoju systemów 

energetycznych rynkiem zaspakajania potrzeb energetycznych, które zaspokajane są w chwili 

obecnej za pomocą importu, albowiem inwestycje okazały się być chybione.  

6. Założenia (propozycje pytań kwestionariuszowych)  dotyczące ankiet umożliwiających 

redukcję podstawowych błędów poznawczych w energetyce, ze szczególnym 

uwzględnieniem regulacji prawnych 

Przedmiotem badania powinny być kwestie dotyczące W badaniu powinny zostać  

zostały wykorzystane źródła danych pierwotnych, co jest konieczne z uwagi na istniejącą lukę 

badawczą. W badaniu należy  wykorzystać metodę wywiadu kwestionariuszowego. Badanie 

 
31 Dane www.wnp.pl (Polski prąd przegrywa z zagranicznym) (31.12.2019)  

http://www.wnp.pl/
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powinno mieć charakter ilościowy. Instrumentem pomiarowym zastosowanym w badaniu  

powinien być kwestionariusz ankiety. Wszystkie pytania powinny być pytaniami 

wielokrotnego wyboru. Ważnym elementem konstrukcji pytań jest dbałość o zastosowaną w 

ich treści terminologię. Zgodnie z procedurą konstrukcji skali Likerta, przy konstruowaniu 

ankiety można się  posłużyć skalami nominalnymi z  dołączoną pięciostopniową skalę 

porządkową o formacie odpowiedzi do 1- całkowicie się nie zgadzam do 5 – całkowicie się 

zgadzam. Przed przystąpieniem do realizacji pomiaru właściwego powinno się  przeprowadzić  

pilotaż, w wyniku którego oczyszczone zostałyby  najważniejsze skale ze słabszych pozycji i 

dopracowano by  brzmienie poszczególnych pytań.  Ważne alby badana próba była 

reprezentatywna, a obór osób do próby miał charakter losowy.  

 

Propozycje pytań:  

1. Czy uważasz że ekologiczność (rozumiana, jako energooszczędność) przedstawia 

wartość samą w sobie? 

2. Czy w Twoim rozumieniu monizm elektryczny to: 

a)…  

3. Czy dostępność danych jest istotnym czynnikiem w budowaniu monizmu elektrycznego 

OZE? 

4. Czy redukcja kosztów transakcyjnych przyczyni się rozwoju energetyki OZE? 

5. Czy potrzebne jest wsparcie finansowe dla rozwoju energetyki OZE? 

6. Czy standaryzacja procedur, w szczególności ograniczenie obszerności umów miałaby 

pozytywny wpływa  lepsze zrozumienie monizmu energetycznego OZE?  

7. Czy perspektywa wzrostu cen ma wpływ na decyzję dotyczącą zastania prosumentem, 

jeśli tak to jaki jest to procent wzrostu? 

 

 

 

 

 


